Gebruiksplan in Corona-tijd

Gemeente:
Betreft gebouw:
Versie:
Datum:

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Hardinxveld-Giessendam
de bron
3.1
november 2020

Dit document is een zgn. “levend” document; nieuwe updates van het RIVM zullen
voor aanpassingen zorgen. Ook zal in de praktijk blijken of alle processen doelmatig
zijn. Daar waar nodig zal in een nieuwe versie de wijzigingen worden vastgelegd.

Wij volgen het Protocol erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten dat is
gepubliceerd door de Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken
vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken (zie
(www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol). Dit gebruiksplan is een uitwerking van
dat protocol.
De regelgeving is aan sterke verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld
zodra hier aanleiding voor is.
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2 Doel en functie van dit
gebruiksplan
2.1

Doelstelling in het algemeen

Met dit gebruiksplan willen we:
• bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er
een vaccin is, zodat de (medische)zorg het aankan. Als kerk willen we daarin
onze verantwoordelijkheid nemen;
• bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken
van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
• volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen
verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in
de wereld te staan.

2.2

Functies van dit gebruiksplan
•
•
•
•

2.3

Fasering
•

•

•

2.4

we beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de
zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
de mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van
samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen
binnen en buiten onze gemeente;
dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw
aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de
veiligheidsregio.
vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 30
personen gehouden worden. We gebruiken deze periode als oefenperiode
waarin we evalueren en bijstellen;
vanaf 1 juli schalen de kerkdiensten op naar het maximale aantal kerkgangers
dat mogelijk is op de anderhalve meter in de kerkzaal. Hier bovenop komt het
ondersteunende personeel.
vanaf half oktober zullen de crèche en het kinderwerk weer van start gaan; dit
is niet in werking getreden omdat vanaf zondag 18 oktober het aantal
kerkgangers weer teruggebracht is naar 30 (exclusief personeel)

Algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het
kader van onze doelstelling het volgende:
• anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde
huishouden behoren;
• mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen
met anderen uit hun huishouden en NIET de samenkomsten te bezoeken.
• de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing
en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het
RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
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•

op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren
en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig
actualiseren.
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3 Gebruik van het kerkgebouw
3.1

Meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag

In ons kerkgebouw vinden gedurende de hele periode waarvoor dit gebruiksplan geldt
gecombineerde diensten plaats van de plaatselijke GKv (“de bron”) en NGK (“kerk van
hoop”)
Als regel werd er ook altijd een middagdienst gehouden, maar deze is tot nader order
opgeschort. Het praktisch argument hiervoor is dat alle gebruikte ruimten anders
tussendoor gereinigd moeten worden.

3.1.1 Aanvangstijden voor verschillende diensten
In de oude situatie waren de aanvangstijden: 09.30 uur en 16.30 uur. In de nieuwe
situatie is er alleen een livestream (www.debronhg.nl) dienst om 9.30 uur.

3.2

Gebruik kerkzaal

Het protocol gaat uit van de ‘anderhalve meter’ tussen bezoekers. In de maand juni is
alleen bij uitzondering het maximale aantal van 30 personen benut. (doopdienst,
bevestiging ambtsdragers)
Na 1 juli geldt een maximum van 100 personen. Deze maatregel is al in de maand juli
aangepast tot het toe laten van het maximale aantal personen dat past in de
anderhalve meter regel. Bij het nodigen van de wijken worden niet de grenzen van het
toelaatbare opgezocht.
Voor speciale diensten (jeugddienst, opening seizoen, doopdienst e.d.) waarbij een
groter aantal gasten wordt verwacht en te voorzien is dat het passen en meten wordt,
wordt vooraf een zgn. stoelenplan gemaakt, waarbij alle aangemelde gasten een
vaste, van te voren bepaalde plaats wordt toegewezen. Op die manier wordt er
optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte en kunnen knelpunten
voorkomen worden.
Gezinsleden /huisgenoten mogen naast elkaar zitten, dus dan kunnen meer stoelen in
gebruik genomen worden, dan wanneer er veel alleen komende personen aanwezig
zijn. Ook hoeft er geen afstand bewaard te worden tussen kinderen onder de 13 jaar,
ook al zijn ze van verschillende huishoudens.
Vanaf 11 oktober is er opnieuw een wijziging gekomen in het aantal kerkgangers. Dit is
teruggeschroefd naar 30 exclusief personeel.

3.2.1 Plaatsing in de kerkzaal
De kerkzaal heeft een (vaste)opstelling met stoelen. Zie bijgevoegde plattegrond op
blz. 6.
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Volgens de veiligheidsvoorschriften zijn de stoelen gekoppeld.
We houden de regel aan dat er steeds 1 rij stoelen ongebruikt moeten blijven. Deze
rijen zijn met een rode geplastificeerde kaart gemarkeerd.
3.2.2 Capaciteit in een ‘anderhalvemeter’ situatie
Op de volgende manier is de ‘anderhalvemeter’ maatregel in het kerkgebouw
georganiseerd:
• bij het betreden van de kerkzaal wordt men ontvangen door de dienstdoende
koster of een coördinator die de bezoeker naar de plaats brengt. Bij een vooraf
gemaakt stoelenplan wordt op naam een plaats toegewezen.
• de rijen die niet gebruikt kunnen worden om de anderhalve meter te garanderen
zijn met een rode kaart gemarkeerd;
• gezinsleden c.q. huisgenoten moeten bij elkaar / naast elkaar gaan zitten;
• de bezoekers van de dienst worden in de week vooraf gaande aan de dienst
uitgenodigd. De werkwijze voor het uitnodigen staat beschreven in paragraaf 4.1.1;
• het maximum aantal betreft het totaal aantal kerkgangers in het gebouw, exclusief
het team van koster(s) / gastvrouw/-heer, predikant, ambtsdragers, musici,
mediateam, verzorger koffermoment en medewerkers in de zalen.
hierbij wordt opgemerkt dat het maximale aantal een dringend advies van de
overheid is en dat er geen controle op komt. Het corona-crisisteam van de
gemeente heeft echter aan de bestuursraad gevraagd dit advies als leidend te
beschouwen; hier heeft men mee ingestemd. In het uitnodigingsbeleid wordt hier
dan ook mee gerekend.
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Stappen:
• In de kerkzaal is uitgeteld hoeveel kerkgangers er maximaal kunnen zitten. Gezien
de grootte van de kerkzaal is 30 makkelijk haalbaar in de periode 1 juni tot 1 juli, en
nu weer vanaf 11 oktober. Na de verruiming naar maximaal 100 personen m.i.v. 1
juli en het loslaten van een maximum in de loop van de maand juli, zal het aantal
aanwezigen afhangen van de samenstelling van de groep genodigden. Alleen
komende kerkgangers kosten meer ruimte gezien het feit dat er steeds naast hen 3
stoelen leeg moeten blijven. Huisgenoten mogen wel naast elkaar zitten, dus dan
zijn er relatief minder lege stoelen. Mochten er enkel alleen komende
gemeenteleden zijn, dan passen er maximaal 88 in de kerkzaal, maar wanneer er
ook gezinnen komen en kinderen onder de 13 jaar, kan dit aantal oplopen tot
maximaal 130.
• De bestuursraad heeft ervoor gekozen om uit te nodigen per wijk. Hoeveel wijken er
per zondag aan de beurt komen hangt af van het aantal gemeenteleden dat
gehoor geeft aan de uitnodiging. In de praktijk is gebleken dat er zeker 4 wijken
gelijk uitgenodigd kunnen worden. Wanneer de crèche en het kinderwerk gaan
starten, zal dit opnieuw bekeken moeten worden, omdat er dan mogelijk een
andere “categorie’ kerkgangers bij komt. Nu blijven de gezinnen met kleine
kinderen vaker thuis omdat er geen oppas is.
• Naast het uitnodigen van de wijken is er besloten om een aantal gemeenteleden
het recht te geven om als vaste bezoeker iedere zondag aanwezig te zijn. Dit
betreffen gemeenteleden die om sociale of digitale redenen het fysiek bijwonen
van de kerkdiensten het meest nodig hebben.
• Er wordt gewerkt met een digitaal aanmeldingssysteem. (Eventbrite) De link
hiervoor wordt per week per mail doorgestuurd aan de wijkleden die aan de beurt
zijn.
• Zolang de beperkingen gelden zal de plaatselijke NGK (“kerk van hoop”) samen
met de GKv (“de bron”) bijeenkomen. Aan het begin van de zomerperiode is de
volgende verdeling gemaakt:
o 20 leden NGK / 60 leden GKv / 20 dienstdoende personen inclusief gasten.
Omdat er ruimte zit in het aantal leden van het dienstdoende aantal
mensen is er ook ruimte om onvoorziene gasten te verwelkomen. De
gastvrouw/-heer bij de deur moet alert zijn op deze gasten en in het oog
houden dat het maximaal aantal bezoekers niet wordt overschreden.
o Na de vakantieperiode, toen ook duidelijk was dat we wat meer mensen in
de kerkzaal op verantwoorde wijze een plaats konden geven zijn we
overgegaan op de verdeling:
30 leden NGK, 70 leden GKv (inclusief de vaste gasten (± 15) en 15
ondersteunende dienst.
o Vanaf 11 oktober is er een nieuwe verdeling gemaakt. Dit omdat het aantal
van 30 kerkgangers al heel minimaal is en om dit aantal dan nog te gaan
verdelen is erg lastig in het uitnodigingsbeleid. Daarom is voor gekozen om
een schema te maken van 2x GKv gemeenteleden en 1x NGK
gemeenteleden. Voor de GKv houdt het in dat er 2 wijken worden
uitgenodigd en dat dit wordt aangevuld met vaste gasten. 13 van de vaste
gasten hebben aangegeven te willen komen.
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•

•

•
•

Tijdens de periode dat het maximale aantal aanwezigen in het gebouw 100
personen bedraagt is er geen crèche of kinderwerk. Afgezien van het feit dat het
aantal bezoekers van de dienst klein is, geldt ook het feit dat deze activiteiten op
een andere verdieping plaatsvinden en voor kruisende personenstromen gaan
zorgen. Dit moet voorkomen worden.
In aanvulling op bovenstaand punt: in overleg met de organisatoren van de
crèche en het kinderwerk is een plan gemaakt om met ingang van half oktober
deze diensten weer op te starten. Het geldt alleen voor de kinderen van ouders die
uitgenodigd zijn voor de dienst. Het gaat dus niet om grote aantallen. Er is een
route gemaakt om de kinderen veilig te kunnen halen en brengen naar de zalen
op de eerste etage. Op deze manier kunnen er geen kruisende stromen ontstaan.
Echter op de zondag dat de crèche en het kinderwerk zou gaan starten werd het
maximale aantal kerkgangers teruggebracht naar 30. In goed overleg is besloten
om hier niet mee te gaan starten.
Op een aantal van 30 personen is 1 BHV-er aanwezig, bij 100 of meer personen is
dat 2. Bij de personele planning is hier rekening mee gehouden.
Het plan en de looproutes zijn op veiligheid nagelopen door degene die
eindverantwoordelijk is voor de BHV organisatie van de kerk

3.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit
In de volgende tabel staat de normale capaciteit van de kerkzaal en de overige
ruimten van het gebouw. Daarnaast staat de aangepaste capaciteit voor de
anderhalve meter maatschappij.
noot: voorlopig zal alleen een morgendienst worden gehouden
de verruiming die heel snel na 1 juli werd gegeven is hier aangemerkt per 1 augustus
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Zaal

Normaal gebruik

Kerkzaal

2 kerkdiensten per
zondag en
gemeentebijeenk
omsten: maximaal
512 zitplaatsen

Stilte ruimte

zaal 1, 2, 3

zaal 3
zaal 4 en 5
zaal 5,6,7,8

soos
predikant

Aangepast
gebruik per 1 juni
1 kerkdienst per
zondag : max 30
zitplaatsen
exclusief personeel

Kerkenraad voor
en na de dienst

ruimte buiten
gebruik;
voorafgaand aan
de dienst kort
overleg en gebed
in de hal

bijeenkomst van
de gebedsgroep
vergaderzalen
t.b.v. diverse
commissies en
verenigingen

geen
bijeenkomsten
er is een vergaderopstelling
gemaakt waarbij
de onderlinge
afstand van 1,5 m
is gewaarborgd; er
mag alleen een
overleg van het
Coronateam (5
pers) en de
bestuursraad (8
pers) plaatsvinden.
alle overige
vergaderingen zijn
vervallen of
worden digitaal
gehouden

Aangepast
gebruik per 1 juli
1 kerkdienst per
zondag: max 100
zitplaatsen
exclusief personeel

Aangepast
gebruik per 1 aug
1 kerkdienst per
zondag: aantal
passend zijn
binnen de 1,5 m
regel inclusief
personeel

Aangepast
gebruik per 11 okt
1 kerkdienst per
zondag: max 30
kerkgangers excl.
Personeel

gebedsgroep 1x
per 14 dg (di-av)

gebedsgroep 1x
per 14 dg (di-av)

gebedsgroep 1x
per 14 dg (di-av)

koorrepetitie
predikant en
dienstdoende
ouderling voor en
na de dienst

koorrepetitie
predikant en
dienstdoende
ouderling voor en
na de dienst

koorrepetitie
predikant en
dienstdoende
ouderling voor en
na de dienst

geen
bijeenkomsten
vergaderopstelling
corona-proof op
1,5 m.
met tafels: max 12
– 15 personen en
zonder tafels: max
25 personen

geen
bijeenkomsten
vergaderopstelling
corona-proof op
1,5 m.
met tafels: max 12
– 15 personen en
zonder tafels: max
25 personen

als regel alleen
vergaderingen die
direct betrekking
hebben op ons
gemeente zijn

als regel alleen
vergaderingen die
direct betrekking
hebben op ons
gemeente zijn

Vervallen

vervallen

crèche tijdens
dienst
verhuurd aan Latin
Link
vergaderzalen
t.b.v. diverse
commissies en
verenigingen

vervallen

geen
bijeenkomsten
er is een vergaderopstelling
gemaakt waarbij
de onderlinge
afstand van 1,5 m
is gewaarborgd; er
mag alleen een
overleg van het
Coronateam (5
pers) en de
bestuursraad (8
pers)Kerkenraad +
diaconie. Alle
overige
vergaderingen zijn
vervallen of
worden digitaal
gehouden
vervallen

Idem

Idem

Idem

idem

vervallen

mentorgroepen

mentorgroepen

Wijkbijeenkomsten
en mentorgroepen
studeer/spreekkamer

Vervallen

vervallen;
mogelijkheid voor
kleine groepjes na
1 september
meenemen in een
update van dit
plan
vervallen

mentorgroepen

mentorgroepen

leeg i.v.m.
vacature

leeg i.v.m.
vacature

leeg i.v.m.
vacature

leeg i.v.m.
vacature
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jongeren
werker

studeer/spreekkamer

leeg i.v.m.
vacature

leeg i.v.m.
vacature

Werkplek Anko
Oussoren en
mentorgroep
jongeren < 17 jr

Werkplek Anko
Oussoren en
mentorgroep
jongeren < 17 jr
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4 Concrete uitwerking
4.1

Gerelateerd aan het gebouw

4.1.1
•
•

•

•
•

Samenvatting / routing
voor de dienst zet degene die de deur opent alle deuren open en desinfecteert
alle deurklinken,
bij binnenkomst van de hal wordt aandacht gevraagd voor de gezondheid van
mensen d.m.v. aanspreken door gastvrouw/-heer en men maakt gebruik van
de desinfectiezuil voor het desinfecteren van de handen;
men wordt verwezen naar de linker toegangsdeur van de kerkzaal. Alle deuren
staan zo veel mogelijk open om te voorkomen dat steeds de deurgrepen
schoongemaakt moeten worden. In de kerkzaal wordt men opgewacht door
de dienstdoende koster en coördinator die de kerkganger naar zijn/haar plaats
verwijst. De kerkzaal wordt verlaten via de deur vooraan in de kerkzaal. Deze
deur komt uit op de gang langs de stilteruimte en de postvakjes. Zo komt men
terug in de centrale hal en kan men via de buitendeur het kerkgebouw
verlaten. De beide deuren van het portaal en de dubbele buitendeur staan
open, zodat niet iedere kerkganger de deurgreep hoeft aan te raken. Op de
vloer zijn loop pijlen aangebracht. Alle andere deuren zijn voorzien van de
melding dat deze buiten gebruik zijn. In noodsituaties (reanimatie, brand)
vervallen deze regels.
aan het eind van de dienst wordt ook de nooddeur aan de rechterzijde van de
kerkzaal open gezet, zodat men ook via deze deur de kerkzaal kan verlaten.
op de lezenaar ligt een mededeling die door de predikant wordt voorgelezen
aan het eind van de dienst. Hierop staat hoe men veilig de kerkzaal kan
verlaten. Ook zijn hier mededelingen aan toe gevoegd hoe de route loopt
wanneer de crèche en het kinderwerk aanwezig is (looproute voor de ouders
om hun kinderen wee rop te halen) Ook is er een opstelling gemaakt hoe men
op afstand doopouders kan feliciteren in de hal.
De tekst van de mededeling staat in bijlage 1.

Binnenkomst van kerk en kerkzaal
• alle toegestane toegangsdeuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken
of klapdeuren hoeven aan te raken;
• bij de deur staat een desinfectiezuil waar men de handen kan desinfecteren.
• hier staat ook een statafel met een doosje mondmaskers voor het geval men er
geen bij zich heeft. Het is een dringend verzoek om een mondmasker te dragen
wanneer men door het gebouw loopt; zodra men een zitplaats heeft (in de
kerkzaal of in een vergaderzaal) mag het mondmasker af. Bij de statafel staat
ook een gastvrouw/-heer die de kerkganger welkom heet, vraagt naar de
gezondheid en de regels kort uitlegt;
• bij een tweede statafel staat nog een gastvrouw/-heer die de registratie
verzorgt. Er is een uitdraai van de digitale aanmelding via Eventbrite en een lijst
met aanwezig personeel en de vaste gasten
• er mag geen gebruik gemaakt worden van de kapstokken in de hal; aan de
kapstokken hangt een kaart met de vermelding dat men jassen of andere
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•

kledingstukken mee moet nemen naar de kerkzaal. Dit om opstopping bij de
kapstokken te voorkomen;
de kerkgangers worden door de koster of de coördinator in de kerkzaal naar
hun plaats gebracht

Verlaten van de kerk
• de kerkgangers verlaten de kerkzaal aan de voorzijde door de deur die naar de
gang langs de stilteruimte en de postvakjes leidt. Of via de nooddeur aan de
rechterzijde van de achterwand van de kerkzaal. Bij het verlaten van de zaal
houdt men anderhalve meter afstand van elkaar;
• iedereen wordt nogmaals verzocht om buiten ook de regels van het RIVM op te
volgen, m.n. 1,5 meter afstand te houden.
• het gebruikelijke koffiedrinken na de dienst vervalt tot nader order.
4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal
In de hal en op het kerkplein zijn posters zichtbaar waarop staat dat men anderhalve
meter afstand tot elkaar moet bewaren.
4.1.3 Garderobe
Er mag geen gebruik gemaakt worden van de kapstokken in de hal. Bij de nieuwe
huisregels is hier al melding van gemaakt. Ook hangen er op de kapstokken kaarten
met de tekst dat men de kledingstukken mee moet nemen naar de kerkzaal.
4.1.4 Parkeren
De kerk heeft geen eigen parkeerterrein. Er wordt gebruik gemaakt van de openbare
parkeergelegenheden rond het kerkgebouw. Daar gelden de normale regels van de
burgerlijke gemeente.
4.1.5 Toiletgebruik
In de periode tot en met de zomer mocht er geen gebruik gemaakt worden van de
toiletten; alleen het invalidentoilet was voor noodgevallen te gebruiken.
Vanaf september zijn de toiletten weer in gebruik.
In de toiletruimte liggen hygiënedoekjes waarmee men de deurknop, de toiletbril en de
spoelknop kan reinigen. Na gebruik doekje in de afvalemmer. Na de dienst moet het
toilet op de gewone wijze (Cif, allesreiniger en chloor) schoongemaakt worden.
4.1.6 Reinigen en ventileren
In het kerkgebouw is een geautomatiseerd systeem voor klimaatbeheersing. Iedere
dag wordt het gebouw geventileerd. In de kerkzaal zijn er geen ramen die opengezet
kunnen worden. In de laatste week van mei is de fa. Klimaatservice geweest voor groot
onderhoud, zodat de ventilatie optimaal is.
We hanteren de volgende algemene richtlijnen voor bezoekers van het kerkgebouw:
•
•
•

er worden geen handen geschud;
iedereen wast regelmatig de handen en/of maakt gebruik van
desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol;
er worden geen materialen (zoals telefoon en microfoon)gedeeld met
andere, zonder bescherming van en handschoen of tissue
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4.2

Gerelateerd aan de samenkomst

4.2.1 Gebruik van de sacramenten
Voor de wijze waarop het Heilig Avondmaal wordt gevierd in deze coronatijd hebben
de bestuursraad / en beide kerkenraden in juni een besluit genomen.
Er is gekozen voor een gaande viering. De dienstdoende ouderlingen en diakenen
hebben hierin een grote rol zodat dit op een veilige manier kan plaatsvinden. De
beschrijving van de praktische uitwerking van de viering is opgenomen in bijlage 2 bij
dit document.
Bij de doop wast en desinfecteert de predikant de handen draagt hij een mondkapje.
Voor de predikant en voor het afdrogen van het babyhoofdje zijn aparte handdoeken
beschikbaar.
De kerk beschikt over 2 knielbanken, zodat bij knielen door te bevestigen ambtsdragers
of bij het doen van openbare geloofsbelijdenis er tegelijk 2 personen kunnen knielen.
Op www.cgk.nl/doop-en-avondmaal en www.diaconaalsteunpunt.nl/avondmaalvieren-of-niet/ staat bruikbare informatie die de kerkenraad gebruikt om haar
standpunt te bepalen.

4.2.2 Zang en muziek
Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Op dit moment wordt gebruik
gemaakt van opnamen van Nederland zingt (EO) Dit wordt afgewisseld met piano en
één of twee zangers. Hiervoor is een vast opstelling gemaakt op het podium, zodat
men voldoende afstand van elkaar heeft. Hiervoor is een protocol opgesteld. Dit is in
bijlage 3 bij dit document te vinden.
4.2.3 Collecteren
In de zomerperiode is de zgn. Givt app ingevoerd in de beide gemeenten. Ook is er
nog een mogelijkheid om contact geeft of collectemunten te geven in de dienst.
Hiervoor is een tafel gezet bij de uitgang van de kerkzaal. Op deze tafel staan 4
collecteschalen (1ste collecte GKv-2de collecte GKv – 1ste collecte NGK-2de collecte
NGK). De diakenen dragen er zorg voor dat de inhoud van deze schalen op een
hygiënische manier wordt verpakt in plastikzakjes en in de kluis worden opgeborgen.
4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting
Gelet op de voorschriften van het RIVM is besloten om het gezamenlijk koffiedrinken na
de dienst op te schorten.
4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk
In maart is besloten om, totdat er een verruiming van de maatregel komt, geen crèche
of kinderwerk te organiseren tijdens de diensten. Bij het uitnodigen van de kerkgangers
moet duidelijk aangegeven worden dat er geen crèche is en dat ook heel kleine
kinderen meetellen.
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In oktober zou weer gestart gaan worden met de kinderoppas en het kinderwerk. Wel
alleen voor de ouders die ook uitgenodigd zijn om de dienst live mee te maken. Er is
een plan gemaakt hoe dit veilig kan. Ook is er een looproute gemaakt.
Gezien de te verwachten aantallen kinderen, zal het kinderwerk in één groep
plaatsvinden, dus alle leeftijden (4-11 jaar) bij elkaar. De zondag waarop dit werk weer
van start zou gaan (11 oktober) was ook de zondag waarop er weer beperkende
maatregelen van kracht werden. Dus het plan is in de ijskast gezet en kan op het
moment dat er weer een verruiming komt direct in gang gezet worden. De afspraken
die gemaakt zijn voor de route van de ouders en kinderen is bijgevoegd in bijlage 4 bij
dit document.

4.3

Uitnodigingsbeleid

We voeren een strikt uitnodigingsbeleid, omdat het reguliere aantal kerkgangers ver de
maximale toegestane capaciteit overschrijdt. Het doel is dat:
• mensen zich welkom en uitgenodigd voelen;
• we het zo organiseren dat we:
• mensen niet weg hoeven sturen;
• niet met een kerkzaal zitten waar capaciteit mogelijk niet benut wordt.
De gemeenteleden van beide gemeenten (“de bron” en “de kerk van hoop”) worden
door een vast team uitgenodigd volgens de verdeling die gemaakt is qua aantal.
Mochten gemeenteleden gasten willen meenemen, dan moeten zij dit doorgeven of
per mail of via aanmelding via Eventbrite.
De gastvrouw-heer krijgt de lijsten met aangemelde gemeenteleden, vaste bezoekers
en personeel. Zij geven op de lijst aan wie er is en controleren de opgegeven aantallen
per gezin.
De gemeente is door middel van een uitgebreide Nieuwsbrief op de hoogte gesteld
van alle procedures en regels. Wijzigingen worden via “de nieuwsbron” en het kerkblad
van de NGK gecommuniceerd met de gemeente.
Het Coronateam is verantwoordelijk voor de (praktische) uitvoering van het beleid. Dit
team kan taken delegeren. De kerkenraad is eindverantwoordelijk.
4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen
Het RIVM heeft richtlijnen opgesteld over hoe we moeten omgaan met de groep
kwetsbare mensen en ouderen van 70 jaar en ouder.
Als kerk willen we ons houden aan deze richtlijnen en hebben dit ook met de
gemeenteleden gecommuniceerd. Het gaat om de volgende punten:
• het advies is om tijdens de oefenperiode van 1 juni tot 1 juli 70 plussers en
kwetsbare mensen te vragen om niet deel te nemen aan de erediensten;
• voor de periode vanaf 1 juli wachten we op verdere informatie van de
overheid;
• in de komende periode moet met de oudere en kwetsbare gemeenteleden
afgestemd worden wat zij zelf willen ten aanzien van het kerkbezoek;
• de richtlijnen van het RIVM laten vooralsnog geen ruimte om gemeenteleden,
anders dan eigen gezinsleden, met de auto te halen en te brengen voor de
erediensten. De online vieringen blijven voor deze gemeenteleden vooralsnog
het middel om bij de erediensten betrokken te blijven.
Bovenstaande punten hebben we in acht genomen. Rond de zomerperiode hebben
de diakenen in hun wijken een inventarisatie gehouden onder de ouderen en
alleenstaanden, om te horen wat hun wensen zijn ten aanzien van het bezoeken van
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de kerkdiensten. Dit heeft een lijst opgeleverd van gemeenteleden die graag met
regelmaat de diensten willen bezoeken. Aanvankelijk een lijst van 20 personen. Maar in
de praktijk bleek een deel toch niet in de gelegenheid om te komen. De lijst is later nog
aangevuld met nieuwe verzoeken. Uiteindelijk gaat het nu om zo’n 15 vaste bezoekers.
Zij komen zo mogelijk iedere zondag, tenzij er een reden is dat er geen plaats voor hen
is. Dit kan zijn omdat er een dienst is met extra gasten voor dopen, belijdenis of een
specifieke “doelgroepdienst”. Wanneer dat speelt worden zij telefonisch op de hoogte
gesteld.

4.4

Taakomschrijvingen

4.4.1 Coördinatoren
Voor iedere eredienst doen er één of twee coördinatoren dienst. Ze regelen onderling
wie dit zijn. Zij ontvangen de kerkgangers en wijzen hen, samen met de koster(s), hun
plek. Ze zien toe op de getroffen maatregelen. Verder helpen ze met het ontvangen
en placeren van de kerkgangers.
De coördinatoren zijn duidelijk herkenbaar door middel van een rode badge.
4.4.2 Kerkenraad, diaconie en voorganger
De beide kerken hebben een rooster opgesteld voor dienstdoende ouderlingen en
diakenen. Er is steeds één ouderling en twee diakenen aanwezig. Zij hebben een vaste
plaats vooraan in het rechter vak. Deze plaatsen zijn voor hen gereserveerd. De
predikant heeft op het podium een zitplaats waar hij tijdens het Bijbellezen en
koffermoment op veilige afstand van dit gebeuren kan zitten. Wanneer er meerdere
muzikanten op het podium staan en hij onvoldoende ruimte heeft om afstand te
nemen, wordt er voor hem een plaats op de eerste rij midden voor gereserveerd.
Het gebed vooraf aan de dienst kan aan het eind van de gang bij de stilteruimte
plaatsvinden. Daar is voldoende ruimte om de “anderhalve meter” te waarborgen.
De overdracht van de dienstdoende ouderling naar de predikant gebeurt niet door
middel van een handdruk, maar door een hoofdbuiging naar elkaar toe.
4.4.3 Techniek
De techniek wordt geregeld door de leden van het mediateam, die bij toerbeurt dienst
hebben. Als regel zijn er 2 of 3 aanwezig. Dit is afhankelijk van het feit of er wel of geen
live muziek is.
• door werkplekken te creëren buiten de mediabar is de onderlinge afstand
van anderhalve meter gewaarborgd;
• bij binnenkomst wordt de werkplek gedesinfecteerd;
• de losse microfoon voor de ouderling van dienst wordt voor de dienst op de
tafel van het liturgisch centrum gelegd, de microfoon wordt of met een
handschoen aan of gewikkeld in een papieren doekje vervoerd;
• aan het eind van de samenkomst wordt de technische apparatuur ontsmet,
zoals mengpaneel, microfoons en standaards, orgeltoetsen en -registers,
bijbel op preekstoel, laptops;
• desinfecteren lezenaar bij wisseling van gebruiker; bv. predikant, lezer van het
Bijbelgedeelte, kinderwerker voor koffermoment. Dit gebeurt door de
dienstdoende diaken met een doekje met desinfectiemiddel.
• de leden van het mediateam hebben via de mail een lijst met regels die voor
hen gelden ontvangen
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4.4.4 Muzikanten
Bij orgelspel heeft de organist de hele orgelgalerij tot zijn beschikking, dus hier zijn geen
specifieke maatregelen nodig. De extra stoelen die hier staan zijn verwijderd.
Op het podium is een vaste opstelling gemaakt voor de vleugel en 2 muziekstandaards
voor solisten. Ook hier is de afstand onderling gewaarborgd.

4.5

Tijdschema

In onderstaand schema staan de acties voor de voorbereiding van een dienst. Tevens
ook de acties na afsluiting van de dienst.
Wanneer
Zondag

Wat

Wie

08.45 uur

koster, coördinator(en) en
gastheren/vrouwen aanwezig

gastheren/vrouwen
coördinatoren

08.45 uur
09:00 uur

klaar leggen registratielijst
kosterswerkzaamheden (bijlage 5)
techniek aanwezig en voorbereiden
voor de dienst
Muziekteam aanwezig
Deuren van het gebouw open

09:30 uur
10:45 uur

Toiletten en deurklinken reinigen
Aanvang dienst
Afsluiting dienst

08.45 uur

na de dienst

Reinigen:
- techniek afsluiten
- toiletten en deurklinken reinigen

mediateam
dienstdoende musici
koster of coördinator
idem

mediateam
koster

NB schoonmaak stoelen e.d. hoeft niet
aansluitend aan de dienst omdat er
maar één dienst per zondag is.
Reinigen mengtafel, microfoons, laptop
Zaal afsluiten

mediateam
koster of coördinator

Aanvullende informatie over de levensduur van het corona-virus op oppervlakken:
Het Coronavirus kan tot 4 uur op koper overleven, 24 uur op karton en 2 tot 3 dagen
op plastic en roestvrij staal (deurkrukken). De overleving op kleding is wellicht zeer
beperkt
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5 Besluitvorming en communicatie
5.1

Besluitvorming

De eerste versie van gebruiksplan is op gezag van beide kerkenraden goedgekeurd in
juni. Aanvullingen worden verwerkt en de nieuwe versie wordt ter kennisgeving
doorgestuurd naar de kerkenraden.
De uitvoering van het plan ligt bij het Coronateam.

5.2

Communicatie

De inhoud van het gebruiksplan en de regels die gelden voor het kerkbezoek worden
aan de gemeente meegedeeld door de uitgave van de Nieuwsbrief.
Dit zal ook via de website worden gepubliceerd.
In het kerkgebouw is een schriftelijk exemplaar van het gebruiksplan aanwezig. Dit ligt
in een map op de balie in de hal.
Ook is een exemplaar opgestuurd naar de burgerlijke gemeente van HardinxveldGiessendam en naar de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid.
Een gewijzigd exemplaar (mits dit substantiële wijzigingen betreft) zal worden
opgestuurd naar de burgerlijke gemeente.
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6 Overige bijeenkomsten,
vergaderingen en bezoekwerk
6.1

Overige bijeenkomsten en vergaderingen

Hierbij geldt de regel:
- Kunnen we de bijeenkomst uitstellen? Zo ja: dan kiezen we voor uitstellen.
- Is het mogelijk digitaal te vergaderen? Zo ja: dan kiezen we voor digitaal.
- Zijn er toch zwaarwegende redenen elkaar fysiek te ontmoeten? Dan
vergaderen we in een ruimte waar we de regels kunnen naleven. We richten
de zaal zo in, dat deelnemers op tenminste anderhalve meter afstand van
elkaar kunnen plaatsnemen. Consumpties mogen alleen worden gebruikt
wanneer men een vast zitplaats heeft.
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7 Bijlagen bij het gebruiksplan
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5

tekst kanselmededeling over route verlaten kerkzaal
praktische zaken rond viering Avondmaal
afspraken met musici
afspraken met crèche en kinderwerk
kosterswerkzaamheden in Coronatijd
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8 Samenstelling Corona-crisisteam
Voorzitter:
Leden:

Arie Huisman
Robert Kloek
Martijn Klop
Elly de Leeuwerk
Gieni van Wingerden-Kamsteeg
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